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Het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld is een christelijke  
scholengemeenschap. Het is een school voor mavo, havo, atheneum,  
gymnasium en technasium. Je komt terecht in een schoolgebouw met  
veel mogelijk heden om praktisch bezig te zijn.

Missie
Het Johannes Fontanus College is een christelijke scholengemeenschap voor 
mavo-havo-atheneum-gymnasium-technasium. Het JFC maakt zich er sterk  
voor dat alle leerlingen én medewerkers zich ontwikkelen vanuit hun persoonlijke 
kracht. Ook vinden we het belangrijk dat de leerling ontdekt en ervaart dat God 
hem unieke talenten heeft gegeven.

Visie
De maatschappij verandert continu. We vinden het belangrijk dat je na je  
school periode je plek in deze maatschappij kunt innemen. Hier bereiden we  
je op voor door je goed onderwijs te bieden. We geven dat onderwijs vanuit  
een positieve houding, gebaseerd op de Bijbelse principes van verwondering,  
vertrouwen en verwachting. Volgens ons ga je door positiviteit nog beter  
presteren. En natuurlijk ontstaat er door positiviteit een prettige sfeer.  
Ook vinden we dat je hier persoonlijk moet kunnen groeien. We kijken daarom 
verder dan cijfers alleen en geloven dat jij unieke eigenschappen en talenten  
hebt gekregen die gezien en ontwikkeld mogen worden.
 

Identiteit
Het JFC is een christelijke school en we staan voor ons geloof. De christelijke  
iden titeit op het JFC is dagelijks te ervaren in de dagopening en dagsluiting. 
Ook neemt het vak godsdienst een belangrijke plek op het lesrooster in.

Inhoudsopgave

Het JFC is een 
chistelijke school
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Onze school is in het schooljaar 
2020-2021 verbouwd. Hier zijn we 
heel blij mee! In het nieuwe gebouw  
is veel plek voor verschillende  
manieren van leren. Dat past precies 
bij ons plan om jou zelfstandiger  
en in je eigen tempo te laten leren. 
Verder hebben we veel gezellige  
zitplekken voor de pauzes gekregen. 
Natuurlijk hebben we nu ook een 
gebouw dat minder energie verbruikt.

Een vernieuwd gebouw!
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Onderwijs op Maat 
Onze school geeft alle leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan Onderwijs 
op Maat. Onderwijs op Maat geeft je de mogelijkheid je rooster aan te passen, 
meer of minder lessen te volgen en extra tijd te maken voor je talenten en  
leer behoefte.

BRAAT
BRAAT is de muziektheatergroep op het JFC. Deze groep - bestaande uit 60  
leerlingen en een groepje docenten - werkt elke vrijdagmiddag aan verschillende 
theaterproducties. Elk jaar is er een grote musical in het voorjaar. In onze groep 
hebben we toneelspelers, techneuten, muzikanten, dansers etc. Je kan mee doen 
door auditie te doen aan het begin van het schooljaar. We kijken dan of je bij 
BRAAT past en of BRAAT bij jou past.

Content Creators 
Filmen, presenteren, fotograferen, Tiktoks maken en meedenken over nieuwe
content: dat is wat de Content Creators doen. Jaarlijks krijg je bij deze groep 
een filmcursus, editcursus en fotografiecursus onder leiding van de schoolvlogger, 
Romy Zimmermann.

Bijzonder op het JFC!
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Laptop in de brugklas
Onze brugklasleerlingen hebben een eigen laptop nodig naast de lesboeken. 
Steeds meer methodes hebben een online methode. Daarnaast gebruiken  
de leerlingen de laptop om huiswerk te maken of voor een werkstuk of een  
presentatie. In de brugklas hebben leerlingen 1 uur per week ICT-les. 
Daar krijgen zij les in basiskennis ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid  
en computational thinking. De laptop is inmiddels een belangrijk hulpmiddel in 
het onderwijs en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door met allerlei 
programma’s te werken worden leerlingen steeds ICT-vaardiger en bereiden  
we ze voor op een maatschappij waarin ICT een steeds belangrijker rol krijgt.

De laptop kan gehuurd of gekocht worden bij The Rent Company. U bent dan  
verzekerd en uw kind heeft altijd een vervangende laptop als er iets mis gaat.  
Uw zoon/dochter mag ook een laptop van thuis meenemen. Op de website  
kunt u lezen welke specificaties worden geadviseerd. Het boekenpakket is gratis 
en wordt in de zomervakantie auto matisch bij u thuisbezorgd.

De brugklas
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Het JFC biedt kansen!

In onze gecombineerde brugklassen kunnen leerlingen  
laten zien welk niveau het beste bij hen past.

Brugklas M/H (mavo/havo) Brugklas H/A (havo/atheneum)

• Regulier Engels 3 uur
•  4 uur Nederlands, 4 uur wiskunde
• ICT-lab
• Studiebegeleiding
•  Kennismaking plusvakken*
•  Kennismaking technasium
•  MH1-sportklas  

 
We houden rekening met beide niveaus. 
We becijferen op 2 niveaus.

 
* Food & Care, Presentatie & Creatie 
Business School, Technologie

• Regulier Engels 3 uur
•  4 uur Nederlands, 4 uur wiskunde
• ICT-lab
• Studiebegeleiding
•  Kennismaking technasium  

 
We houden rekening met beide niveaus.  
We becijferen op 2 niveaus.

Brugklas A (atheneum) Brugklas G (gymnasium)

• Cambridge Engels 4 uur*
• 3 uur Nederlands, 3 uur wiskunde
• ICT-lab
•  Module Classics  

(retorica, filosofie en Latijn)**
• Kennismaking technasium
• Hoger tempo dan H/A

* NB Dit is een hoog niveau!
* *  Zodat ze eventueel voor  

gymnasium 2 kunnen kiezen.

• Cambridge Engels 4 uur*
• 3 uur Nederlands, 3 uur wiskunde
• ICT-lab
• Module Classics  
(retorica, filosofie en Latijn)
• Geen kennismaking technasium**
• Module Spaans

* NB Dit is een hoog niveau!
* *  Technasium wel mogelijk  

vanaf klas 4

Sportklas (mavo/havo-brugklas) 
Leerlingen in de sportklas krijgen 5 uur bewegingsonderwijs. Het is een klas  
voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel  
verschillende vormen van bewegen. De sportklas heeft een doorlopende  
leerlijn naar de bovenbouw. 
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Ik vind 
het JFC een 

goede en leuke
 school!

Ervaringen van brugklassers
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Sportklas/LO2
Leerlingen in de sportklas krijgen 5 uur bewegingsonderwijs. Het is een klas  
voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel  
verschillende vormen van bewegen. De sportklas heeft een doorlopende  
leerlijn met LO2 (Lichamelijke Opvoeding) in mavo 3 en BSM (Bewegen Sport  
en Maatschappij) in havo 4. Dit zijn examenvakken in ‘sport’. De sportklas is  
dit jaar in M/H1, mavo 2 en havo 2.

Overstapprogramma MH4
Overweeg je om na de mavo ook nog de havo te willen gaan doen, dan kan dit 
makkelijk binnen het JFC! Iedere leerling die met een extra vak zijn mavo-diploma 
haalt, kan automatisch doorstromen naar de havo. Om je een goede voorbereiding 
op de overstap te geven biedt het JFC het overstapprogramma MH4 aan.

mavo (TL)

Jij
  bent praktisch ingesteld én hebt een goed theoretisch niveau

  werkt graag samen

   en wilt later een zelfstandig, meer leidinggevend beroep  

op mbo 4-niveau of misschien naar de havo 

Onderwijs op de mavo
• Het mavoplein: een eigen plek en onderwijsplein binnen de school
• Onderwijs op Maat (zie p. 6)
• Verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces vanuit leerdoelen
• Opdrachten waarbij je samenwerkt
• Doorstroommogelijkheden naar havo 4
•  Vier plusvakken en loopbaangerichte opdrachten die je voorbereiden op studie 

en beroep (mbo)
• Stage bij een bedrijf of instelling
• Allerlei excursies
• Sport, muziek en beeldende vakken mogelijk als examenvak

Ontdek je kracht
Samen gaan we op zoek naar jouw talent en jouw belangstelling.  
Daarom krijg je vanaf de brugklas vier PLUSvakken die je voorbereiden  
op de wereld van beroep en bedrijf.

Begeleider bij sportvereniging,  
onderwijsassistent, verpleegkundige 

inrichtingswerker, activiteiten -
begeleider

VEVA (veiligheid en vakmanschap), 
marine, landmacht, luchtmacht,  

politie-opleiding

Presentatie & Creatie

Food & Care

Business School

Technologie

Kinderdagverblijf, jeugdzorg,  
productontwerp en presentatie, 

mode, tv & (social) media

Voeding, gezondheidszorg,  
laboratorium, milieu, horeca

Eigen bedrijf, bank,  
verzekeringen, hotel, reiswereld,  

marketing, reclame

Elektrotechniek, 
bouwkunde, autotechniek

Kom dan  
naar de mavo

op het JFC!
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Bijzondere programma’s
Vakoverstijgende projecten: in klas 2 en 3 om kennis te maken met de  
vier profielen. 
Naar het hbo: vanaf havo 4 kies je een aantal modules die je extra goed  
voorbereiden op de aansluiting naar het hbo.
Bewegen, Sport en Maatschappij: voor als je sportief bent en veel interesse  
hebt in de achtergrond en organisatie van sport en bewegen.
Business School: voor als je geïnteresseerd bent in Economie en Bedrijfskunde;  
een praktisch vak voor toekomstige ondernemers.
Technasium: voor als onderzoek en ontwerp op technisch gebied je interessant  
lijkt; een competentiegericht vak voor toekomstige techneuten (zie p. 22 en 23).
Spaans: na twee jaar Spaans in de bovenbouw kan je je al goed redden in  
Spanje of een land in Latijns-Amerika.
Sportklas: leerlingen in de sportklas krijgen 5 uur bewegingsonderwijs. Het is een 
klas voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel 
verschillende vormen van bewegen. De sportklas heeft een doorlopende leerlijn 
met LO2 (Lichamelijke Opvoeding) in mavo 3 en BSM (Bewegen Sport en 
Maatschappij) in havo 4. Dit zijn examenvakken in ‘sport’. De sportklas is dit jaar 
in M/H1, mavo 2 en havo 2.

havo
Jij

  bent een doener én een denker

  die graag aan grotere projecten (samen)werkt

  en een springplank zoekt naar het hbo, het vwo of versneld naar het mbo

Onderwijs op de havo
• Afwisseling tussen theorie en vaardigheden
• Hulp en begeleiding bij studievaardigheden
• Onderwijs op Maat (zie p. 6)
• Hulp en begeleiding bij studiekeuze en oriëntatie op je toekomstige beroep
•   Allerlei activiteiten (scholenmarkt, avond van de beroepen,stagedag,  

vakgerelateerde projecten, vakexcursies, week van het profielwerkstuk)
• Mogelijkheid deelname U-talent (masterclasses Hogeschool Utrecht)
• Interessante excursies in Nederland en in klas 4 ook in Europa
• G roeien naar zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces
• Het vak Onderzoek & Ontwerpen bij technasium
• Overgangsbewijs H3 naar H4 geeft toegang tot mbo niveau 4
• Doorstroommogelijkheden naar het vwo
• Ereprijs bij muziek (een eigen muziekstuk componeren)
• Sport, muziek en beeldende vakken mogelijk als examenvak

Ontdek je kracht
Samen gaan we op zoek naar jouw talent en jouw belangstelling. Je mentor en  
je decaan helpen je daarbij. Het JFC biedt op de havo de volgende vier profielen:

Cultuur en Maatschappij 

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Natuur en Techniek

Onderwijs, hulpverlening,  
journalistiek, kunst, communicatie, 

vormgeving, hbo-rechten

Verpleging, paramedisch, 
milieu, agrarisch, voeding,  

sportkunde, mens & techniek

Banken, verzekeringen, hotel, 
 handel, administratie, management, 

accountancy, bedrijfskunde, HRM

Techniek, onderzoek, luchtvaart, 
agrarisch, (werktuig)bouwkunde, 

 toegepaste wiskunde, ICT

Kom dan  
naar de havo

op het JFC!
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atheneum
Jij

  denkt graag na over de wereld om je heen

  hebt uitdaging nodig

  wil je talenten verder ontdekken en ontwikkelen

  en zoekt een springplank naar de universiteit

Onderwijs op het atheneum
• Module Classics (retorica, filosofie en Latijn in klas 1)
• Uitdagende keuzevakken (Spaans en filosofie)
• Onderwijs op Maat (zie p. 6)
• Versnellen en verdiepen
• DELF Frans en DELE Spaans mogelijk als plusactiviteit
• Cambridge English in klas 1 daarna optioneel
• Mogelijkheid om extra vakken te kiezen
•  Een module op een universiteit volgen, mogelijkheid deelname U-Talent 

(masterclasses Universiteit Utrecht)
• Kunst en cultuur
• Muziek en beeldende vakken mogelijk als examenvak
• Meedoen met olympiades; we zijn Olympiadeschool!
• Academische Week
• Debatteren bij Maatschappijwetenschappen
• Interessante excursies in Nederland en in klas 4 in Europa
• Ereprijs bij muziek (een eigen muziekstuk componeren)
• Maatschappelijke stages
• Het vak Onderzoek en Ontwerpen bij technasium

Bijzondere programma’s
Business School: voor als je geïnteresseerd bent in economie en bedrijfskunde;  
een praktisch vak voor toekomstige ondernemers.
Technasium: voor als onderzoek en ontwerp op technisch gebied je interessant 
lijkt; een competentiegericht vak voor toekomstige techneuten (zie p. 22 en 23).

Cultuur en Maatschappij 

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Natuur en Techniek

Onderwijs, hulpverlening,  
journalistiek, kunst, communicatie, 

vormgeving, hbo-rechten

Verpleging, paramedisch, 
milieu, agrarisch, voeding,  

sportkunde, mens & techniek

Banken, verzekeringen, hotel, 
 handel, administratie, management, 

accountancy, bedrijfskunde, HRM

Techniek, onderzoek, luchtvaart, 
agrarisch, (werktuig)bouwkunde, 

 toegepaste wiskunde, ICT

Kom dan naar  
het atheneum

op het JFC!

Ontdek je kracht
Samen gaan we op zoek naar jouw talent en jouw belangstelling. Je mentor en  
je decaan helpen je daarbij. Het JFC biedt op de havo de volgende vier profielen:
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gymnasium
Jij

  houdt van extra uitdaging 

   vindt het leuk om met taal bezig te zijn 

  denkt graag na over de wereld om je heen

   bent geïnteresseerd in de oudheid

  en zoekt een springplank naar de wereld van de wetenschap

Onderwijs op het gymnasium
• Modules Spaans (in klas 1) en beeldende vakken (in klas 2)
•  Latijn en Grieks: vaardigheden als het analyseren van teksten en kennis  

van cultuur en oudheid. Bij Grieks leer je een heel nieuw alfabet (vanaf klas 2)
• Interessante excursies over de klassieke oudheid in Nijmegen, Xanten en Trier
• Cambridge English in klas 1, 2 en 3, in klas 4 en 5 optioneel

En natuurlijk net als op het atheneum:
• Module Classics (retorica, filosofie en Latijn in klas 1)
• Onderwijs op Maat
• Versnelling en verdieping
• DELF Frans en DELE Spaans mogelijk als plusactiviteit
• Mogelijkheid om extra vakken te kiezen
• Een module op een universiteit volgen
• Kunst en cultuur
• Muziek en beeldende vakken mogelijk als examenvak
• Meedoen met olympiades; we zijn Olympiadeschool!
• Academische Week
• Debatteren bij maatschappijwetenschappen
• Interessante excursies in Nederland en in klas 4 ook in Europa
• Ereprijs bij muziek
• Maatschappelijke stages

Bijzondere programma’s
Business School: als je geïnteresseerd bent in economie en bedrijfskunde;  
een praktisch vak voor toekomstige ondernemers.
Technasium: als je in klas 1-3 gymnasium gevolgd hebt, dan kun je vanaf klas 4 
doorgaan met Grieks en/of Latijn om je gymnasiumdiploma te halen.  
Wil je daarnaast ook graag Technasium doen, dan kan je vanaf klas 4 gewoon 
instromen.

Cultuur en Maatschappij 

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Natuur en Techniek

Orthopedagoog, communicatie-
adviseur, socioloog, politicoloog, 

archeoloog, bijbelvertaler

Arts, psychiater, onderzoeker,  
tandarts, dierenarts,  

apotheker, docent

Notaris, internationaal jurist,  
bedrijfsfiscalist, bedrijfseconoom

Systeemontwerper, programmeur, 
informatieanalist, wetenschappelijk 

onderzoeker

Kom dan naar  

het gymnasium
op het JFC!

Ontdek je kracht
Samen gaan we op zoek naar jouw talent en jouw belangstelling. Je mentor  
en je decaan helpen je daarbij. Het JFC biedt op het gymnasium de volgende  
vier profielen:
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productontwerper, robots, marketeer

technasium
Jij

  gaat naar de havo of het atheneum

  bent een denker én een doener

  wilt graag weten hoe iets werkt of in elkaar zit

  bent actief en een doorzetter als het even tegen zit

  bent creatief en wilt leren presenteren

  hebt interesse voor bèta en techniek

  en vindt samenwerken heel leuk

Technasium op de havo en het atheneum 
•  Je maakt in de brugklas kennis met het vak Onderzoeken en Ontwerpen
•  Je kiest voor technasium vanaf klas 2
•    Je krijgt een beeld van technische of bèta-beroepen (toelating vindt plaats  

na het doorlopen van het oriëntatietraject, waarbij het competentieniveau  
en aantal beschikbare plekken bepalend is)

•   Je gaat op excursie naar bijvoorbeeld een fabriek, bouwplaats, ziekenhuis 
of natuurgebied

•  Je werkt elke 8 weken met een groepje aan een nieuw project
•  Je krijgt een opdracht van een opdrachtgever buiten de school
•  Je krijgt niet alleen cijfers voor wat je maakt, maar ook voor hoe je werkt  

(vaardigheden)
•  Niet alleen je docent, maar ook je medeleerlingen beoordelen jou
•  In klas 3 maak je een meerdaagse excursie naar het Ruhrgebied
Daarnaast volg je het gewone havo- of atheneumprogramma (zie p. 16 t/m 19).  
In de bovenbouw kun je verder gaan met het technasium. Dit is alleen mogelijk  
in combinatie met het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Ontdek je kracht
Samen gaan we op zoek naar jouw talent en jouw belangstelling. De docenten 
O&O coachen je daarbij. In de onderbouw laten we je kennismaken met de zeven 
werelden van bèta en techniek. In de bovenbouw kent O&O keuzeprojecten waar-
door je je kunt specialiseren. Je staat stil bij vragen als ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’.  
In je examenjaar rond je het technasium af met de Meesterproef. Je krijgt hierbij 
een begeleider toegewezen van het hbo of de universiteit. Hiermee vormt de 
Meesterproef de brug tussen het middelbaar en het hoger onderwijs.

Hi-tech & Science 

Wonen, Werken & Verkeer

Voeding & Natuur 

Ontwerp, Productie & Wereldhandel

Digitaal, Media & Entertainment 

Energie, Water & Veiligheid 

Mens & Gezondheid 

Ook voor meiden!
Techniek is té leuk om alleen aan 
jongens over te laten! Met een  
tech nische studie kun je als meisje 
veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld 
medicijnen ontwikkelen of je  
verdie pen in gezond eten. Ook kun 
je denken aan het ontwerpen van 
meubels, mobieltjes of gebouwen. 
Meiden zijn sociaal, creatief en 
nauwkeurig en juist daarom op  
hun plek op het tech nasium.

uitvinder, onderzoeker,  
wetenschapper

architect, verkeersleider, 
piloot, planoloog

diëtist, analist, dierenarts, 
voedingsmiddelentechnoloog

fotograaf, apps, websites, digitaal 
bankieren, cybercriminaliteit

ingenieur, waterschap, 
 energiebedrijven

arts, fysiotherapeut, virologie

Kom dan naar  

het technasium
op het JFC!
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Mentor
De mentor begeleidt je in je studie. Natuurlijk kan er ook weleens iets tegenzitten, 
dan kun je ook bij je mentor terecht. 
 
Mogelijkheden voor extra zorg of begeleiding
•  Heb je dyslexie of bestaat het vermoeden daarvan?  

Dyslexie screening en begeleiding vanaf de brugklas

•  Heb je slechte cijfers?  
Praat erover met je mentor/bijles leerlingen bovenbouw

•  Ben je vaak nerveus voor repetities of spreekbeurten?  
Training beter omgaan met faalangst. Voor leerlingen uit klas 2

•  Word je gepest of weet je soms niet hoe je met anderen om moet gaan?  
Vind je het moeilijk om op een goede manier voor jezelf op te komen? 
Training sociale vaardigheden

•  Komt het examen dichterbij en zie je daar erg tegenop? 
Training beter omgaan met examenvrees

•  Heb je een slechte motivatie of concentratieproblemen? 
Praat erover met je mentor

•  Heb je moeite met gym? Vind je sporten lastig?  
Voel je je soms wat onhandig bij het bewegen? 
Remediërend bewegingsonderwijs

•  Spreek je thuis een andere taal dan Nederlands. 
Is Nederlands niet je moedertaal?  
Ondersteuning Nederlands voor niet-moedertaalsprekers

•  Heb je vragen over je vervolgopleiding?  
Gesprek met decaan

•  Heb je moeite met huiswerk en plannen? 
Huiswerkbegeleiding, remedial teaching

•  Zit je in de knoop door problemen op school of thuis? Heb je last van somberheid? 
Schoolmaatschappelijk werk

•  Zijn er problemen met leren en plannen? 
Orthopedagoog, remedial teaching

•  Heb je gezondheidsproblemen die belemmerend werken voor je  
schoolvorderingen of het naar school gaan?  
Bezoek schoolarts (op afspraak)

•  Heb je het idee dat je al langere tijd onder je niveau presteert?  
Lukt het je niet om je te motiveren voor school? Mis je uitdaging? 
Talentbegeleiding (zie onderaan deze pagina)

Meer informatie is te vinden op onze website. 

Persoonlijk mentoraat 
Het JFC kent persoonlijk mentoraten. Om hiervoor in aanmerking te komen  
is afstemming nodig tussen de basisschool, ouders en het JFC. 

Voor vragen kun je terecht bij:
Je mentor of de zorgcoördinatoren: 
Mevrouw R. van der Veen, zorg@jfc.nl
Mevrouw C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp, zorg@jfc.nl

Talentbegeleiding
Wanneer je hoogbegaafd bent, hoeft echt niet alles automatisch goed en 
gemakkelijk te gaan. Soms betekent het dat je schoolprestaties achterblijven  
bij je verwachtingen of dat je zelfs vastloopt op de middelbare school. Wanneer 
dit gebeurt, kun je rekenen op steun en begeleiding van een talentbegeleider.  
We kijken samen met jou waar jij tegenaan loopt (bijvoorbeeld faalangst,  
onderpresteren, het leren leren) en gaan je dan daarbij helpen.

Voor vragen kun je terecht bij:
Coördinator hoogbegaafdheid
Mevrouw drs. Bessembinders-Moes Specialist Hoogbegaafdheid, bes@jfc.nl

De begeleiding
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Kennismaking, aanmelding, toelating en plaatsing

Van de basisschool naar de middelbare school
Het is een hele stap als uw kind van de basisschool naar de middelbare school 
gaat. Hieronder leggen we graag uit hoe dit traject verloopt gedurende het groep 
8-jaar en hoe u met het JFC kunt kennismaken. Mocht het nodig zijn i.v.m.  
corona, dan zullen sommige activiteiten anders vormgegeven worden. Daarover 
zullen we u via de basisschool en onze socials informeren. 
 
Voorlopig advies
De basisschool geeft in groep 7 of de eerste maanden van groep 8 een voorlopig 
niveau-advies. Dan heeft u al een idee bij welke middelbare scholen u kunt  
gaan oriënteren. Het voorlopige advies is gebaseerd op de cito-scores van groep 
6 en 7 en eventuele aanvullende toetsen. Hierbij zijn vooral begrijpend lezen en 
rekenen-wiskunde van belang. Ook kijkt de basisschool naar de eigenschappen 
van uw kind (bijvoorbeeld concentratie, motivatie etc.) om te bepalen welk  
niveau het beste bij uw kind past.

Ouderavond 
De ouderavond is op donderdag 10 november. De algemene presentatie is  
van 19.30 - 20.30 uur. Daarna kunt u terecht bij verschillende stands voor al  
uw vragen. Op onze website staan verschillende informatiefilmpjes.

Bezoek groep 8
In november organiseert het JFC ook het ‘Bezoek groep 8’. Alle basisscholen in 
Barneveld en omgeving komen een middag bij ons langs om kennis te maken  
en lesjes te volgen. Gaat de basisschool van uw kind niet? Dan kunt u zich ook 
individueel aanmelden bij de heer Mannee (mn@jfc.nl), (data: zie p. 32).

Grote zorgvraag
Mocht al duidelijk zijn dat uw kind meer nodig heeft dan de goede zorg van de 
klassenmentor, dan kunt u nu al contact opnemen met de zorgcoördinatoren  
(zie p. 24 en 25).

Junior Fontanus
In december, januari en februari organiseert het JFC drie middagen voor  
leer lingen met een vwo-advies én die extra uitdaging kunnen gebruiken.  
De aan melding verloopt via de basisscholen. Contactpersoon is mevrouw 
Oosterbroek (yfoosterbroek@jfc.nl).

Open Huis
Tijdens het Open Huis bent u van harte welkom om samen met uw kind  
de school te verkennen. Datum: donderdag 26 januari (16.00-20.00).  
Graag aanmelden via onze website.

Definitief advies
Vmbo: mavo (TL), havo, atheneum, gymnasium 
In januari/februari krijgt u het definitieve advies van de basisschool te horen.  
Dan weet u zeker of uw kind voor het JFC aangemeld kan worden. Heeft uw  
kind een mavo (TL-advies), havo- of vwo-advies, dan is hij/zij van harte welkom  
op het JFC. Het definitieve advies is gebaseerd op de cito-scores in groep 6, 7  
en 8 en eventuele aanvullende toetsen. Hierbij zijn vooral begrijpend lezen en 
rekenen-wiskunde van belang. Ook kijkt de basisschool naar de eigenschappen 
van uw kind (bijvoorbeeld concentratie, motivatie etc.) om te bepalen welk niveau 
het beste bij uw kind past. Het niveau-advies van de basisschool is bindend voor 
het JFC, het plaatsingsadvies niet.

Het JFC mag dus bijvoorbeeld een leerling met een havo-advies (= niveau-advies) 
in een mavo/havo-brugklas plaatsen of in een havo/vwo-brugklas. Dit gaat in 
goed overleg met de basisschool. 
NB Bij vragen of onduidelijkheden over het niveau- en/of plaatsingsadvies helpen 
we graag, maar altijd na overleg met de basisschool!

Vmbo: basis, kader, gemengde leerweg
Leerlingen met een vmbo B/K/GL-advies worden niet aangenomen op  
het JFC, omdat we deze niveaus niet bieden. Voor deze opleidingen verwijzen  
we u graag door naar De Meerwaarde.

Vmbo-advies gemengde/theoretische leerweg
Bij een gecombineerd G/T-advies mag het JFC bepalen of uw kind aangenomen 
kan worden of niet.

Informatie voor ouders 
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Doorstroomschema

(T) = Technasium

Aanmelding in regio Barneveld
Alle basisscholen krijgen in januari van ons de aanmeldingskaarten toegestuurd. 
Zij zullen deze aan uw kind meegeven. De aanmeldingskaart gaat weer retour 
naar de basisschool en de basisschool stuurt deze eind februari naar ons op. 
Mochten we dit toch digtiaal gaan organi seren, dan communiceren we dat in 
januari met de basisscholen.

Aanmelding van buiten de regio
Gaat u verhuizen naar (de omgeving van) Barneveld en wilt u uw kind op het  
JFC anmelden, neem dan contact op met mevrouw Evers (ev@jfc.nl).

Onderzoeksverslagen
Heeft uw kind een onderzoeksverslag vanwege dyslexie, AD(H)D, autisme, TOS 
o.i.d.? Wilt u dit dan delen met de basisschool? De meester of juf kan dit veilig 
met ons delen via het overstapdossier. De pagina met de conclusie en de naam 
van het onderzoeksbureau is voldoende. 

Toelating
De basisschool deelt het dossier van uw kind met het JFC. Het JFC bestudeert 
het dossier en gaat in maart/april in overleg met de basisschool van uw kind.  
We bespreken elke leerling. In overleg bepalen we de juiste plek voor uw kind. 
Wijkt het advies af van wat de basisschool al eerder met u heeft besproken, dan 
laat de basisschool dat aan u weten. U krijgt voor de meivakantie het officiële 
bericht van toelating.

Groep 8

1 mavo(TL)/havo

2 mavo

3 mavo

4 mavo

mbo (niveau 4)

TH2

TH3

4 (T) havo

5 (T) havo

hbo

4 (T) ath/gym

5(T) ath/gym

6 (T) ath/gym

wo

2 havo

3 havo

TA2

TA3

2 ath

3 ath

2 gym

3 gym

1 havo/ath 1 ath 1 gym
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Eindtoets
In april is de eindtoets van groep 8; in mei volgt de uitslag. Zijn de resultaten  
van de cito hoger dan het oorspronkelijke advies, dan kan de basisschool een  
herzien advies indienen bij het JFC. Er volgt weer overleg en eventueel een  
herplaatsing. Dit kan alleen als er nog ruimte is in de klassen van het hogere  
niveau.

Klassenindeling
Na de meivakantie beginnen we met de klassenindeling. Uw kind heeft op  
het aanmeldingsformulier kunnen aangeven bij wie het graag in de klas wil. 
Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Die kans is natuurlijk  
nog groter als er wederzijds opgegeven wordt. Ook is het belangrijk dat uw  
kind iemand opgeeft met wie hij/zij samen kan fietsen.

Plaatsing
In juni krijgt uw kind een brief waarin staat in welk soort brugklas het geplaatst  
is. Leerlingen met een TL-advies komen in een MH-brugklas. Leerlingen met  
een lage havo-score worden in een MH-brugklas geplaatst. Leerlingen met een 
hogere havo-score in een HV-brugklas. Leerlingen met een lagere vwo-score  
worden in een HV-brugklas geplaatst. Leerlingen met een hoge vwo-score in  
een A-brugklas. Een leerling met een (zeer) hoge vwo-score met interesse in  
geschiedenis, filosofie en (klassieke) talen kan door de basisschool aangemeld 
worden voor een gymnasium-brugklas.

Ouderavond
In juni organiseert het JFC een ouderavond voor de ouders van de nieuwe  
brugklasleerlingen. U krijgt dan informatie over wat er allemaal komt kijken  
bij de start in de brugklas. 

Kennismaking
De woensdag voor de zomervakantie is de eerste kennismaking met de mentor 
en de klas. Uw kind krijgt een klassenkaart waar de namen en de woonplaatsen 
van de klasgenoten op staan. Dan kunnen de eerste fietsafspraken al gemaakt 
worden. Ook krijgt uw kind een overzicht van de introductieweek. We willen uw 
kind namelijk goed begeleiden bij de overstap. De mentor zal uw kind de eerste 
weken daar heel intensief in begeleiden.

Vragen? Mail naar
brugdecaan@jfc.nl
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We houden bij al onze kennismakingsactiviteiten rekening met de dan geldende 
coronamaatregelen. Mocht er toch een andere invulling noodzakelijk zijn, dan 
laten we dit via onze website weten.

Belangrijke data 2022-2023 

wo 19-10-2022 14.15 - 16.30 uur Netwerkbijeenkomst leerkrachten groep 8/IB/ 
directie (locatie De Meerwaarde)

do 10-11-2022 19.30 - 20.30 uur Ouderavond ouders groep 8

ma 14-11-2022
di 15-11-2022
do 17-11-2022
vr 18-11-2022

13.30 - 15.00 uur Bezoekmiddagen groep 8 (mn@jfc.nl)

ma 12-12-2022
ma 16-01-2023
ma 06-02-2023

13.20 - 15.30 uur Junior Fontanus: clinics vwo-leerlingen 
yfoosterbroek@jfc.nl

do 26-01-2023 16.00 - 20.00 uur Open Huis (aanmelden via website)

uiterlijk 08-03 Aanmelding via basisscholen

uiterlijk 21-04 Bericht toelating

uiterlijk 19-05 Indienen heroverwogen adviezen incl. maatje in de klas

wo 17-05-2023 13.30 - 16.30 uur Techmeeting with the girls (meisjes groep 8)  
(locatie: De Meerwaarde)

juni Beoordeling heroverwogen adviezen
Bericht definitieve plaatsing in soort brugklas

ma 19-06-2023 19.30 - 20.30 uur Ouderavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

wo 05-07-2023 13.30 - 15.00 uur Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen  
(definitieve klassenindeling bekend)
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Afdelingsleiders

Brugklas m/h en h/a 
De heer K.S. van Twillert
ksvantwillert@jfc.nl

Brugdecanen

Open Huis, aanmelding, 
toelating en plaatsing
Mevrouw P. Evers-Timmer 
ev@jfc.nl of
brugdecaan@jfc.nl

Contactpersoon Junior Fontanus (JF)
Aanmelding en absentie JF 

Mevrouw Y.F. Oosterbroek-Tick
yfoosterbroek@jfc.nl

Leerlingenadministratie 
Aanleveren OSO-documenten door basisscholen, aanpassen NAW-gegevens  
en e-mailadressen van (nieuwe) leerlingen en toeleverende basisscholen

Mevrouw A.J. Koning
leerlingenadministratie@jfc.nl

vwo 1/2/3 
Mevrouw L.L. Hijink-Elbertsen
llhijink@jfc.nl

Bezoek groep 8, klassenindeling, 
aanmelding, toelating en plaatsing
De heer M. Mannee
mn@jfc.nl of 
brugdecaan@jfc.nl

Voor overige
vragen ga naar

www.jfc.nl

Voor vragen over de overgang naar de brugklas kun je terecht bij:

Contactpersonen



Johannes Fontanus College 
Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA Barneveld
0342 49 14 69, info@jfc.nl, www.jfc.nl

christelijke scholengemeenschap voor 
mavo / havo / atheneum / gymnasium / technasium  

Welkom op  
het JFC!


